
 

İLMİ DÜŞÜNCE MEKTEBİ (İDM) KADEME EĞİTİM PROGRAMI 

DERS İZLENCELERİ 

 

“MODERNLEŞMEYE NASIL BAKMALI?” 

Seminer Sorumlusu:  

Faruk Karaarslan, Semih Söğüt 

Haftalık Ders Saati: 2 Saat 

İletişim: karaarslanf@gmail.com Ders Günü: Cumartesi 

 

Modernleşme ve modernizm günümüz bilme biçimlerinin temel uğraş alanı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Her bilim dalı kendi zaviyesinden modernleşmeyi ve getirilerini 

tartışmaktadır. Bu seminer dizisi farklı bilim dallarının yaklaşımlarına dair tarihsel bir 

arkaplan sunmayı hedeflemektedir. Yoğun okumalı geçecek olan seminer dizisinde 

karılımcılar yazmaya teşvik edilecektir. Seminer sürecinde alanında uzman hocalarla 

söyleşiler gerçekleştirilecektir. Haftalık seminer konuları:   

• Moderniteye Kavramsal Bir Giriş 

• Modernite-Modernlşeme- Modernizm 

• Modernitenın Ortaya Çıkışı 

• Erken Aydınlanma: Rönesasn ve Reform 

• Üretimin Temel Mantığının Dönüşümü 

• Ticaret Yollarının Keşfi ve Modern Kentlerin Doğuşu 

• Siyasalın Yeniden Şekillenişi ve Kamusal Alanın Doğuşu 

• Dünyayı ve Hayatı Yeniden Anlamlandırmak: Sekülerleşeme Hareketleri 

• Yeni Bir Birliktelik Türü Olarak Toplum, Ulus Devletlerin Şekillenişi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE İSLAM YORUMLARI” 

 

Seminer Sorumlusu:  

Doğan Kaplan, Adem Ceylan 

Haftalık Ders Saati: 2 Saat 

İletişim: dogakaplan@gmail.com Ders Günü: Cumartesi 

 

Hiç şüphesiz din/ler, insanoğlunun dünya hayatındaki varlığıyla ilgili anlam arayışına 

en anlamı cevapları veren sistemlerin başında gelmektedir. İnsanlığın tarihiyle yaşıt olan 

dinlerin anlaşılma ve yorumlanma biçimi mezhepleri ve ekolleri meydana getirmiştir. 1,7 

milyara yaklaşan nüfusuyla yaşlı dünyamızın hiç de azımsanmayacak bir kesimini oluşturan 

ve on dört asırlık geçmişiyle insanlık kültür ve medeniyetine büyük katkısı olan İslamiyet’in 

de anlaşılma biçimleri olarak alt mezhepleri bulunmaktadır. Müslümanların Hz. Peygamber’in 

(sav) vefatından sonra karşılaştıkları sorunları çözme yöntemleri zaman içerisinde farklı dini 

ekollerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. İlk üç asırda ortaya çıkan ve kurumsal birer 

yapıya dönüşerek günümüze kadar gelen bu din yorumlarının kimi indirgemeci ve dışlamacı 

bir karakterdeyken kimi de kapsayıcı ve kuşatıcı bir mahiyette olmuştur.   

Başlangıçtan Günümüze İslam Yorumları seminerinin hedefi, on dört asırlık 

Müslüman tecrübesinin ilk üç asırda ürettiği ve günümüze kadar varlığını sürdüren siyasi ve 

itikadi dini ekollerin ortaya çıkış ve kurumsallaşma süreçleriyle günümüzdeki durumları 

hakkında katılımcılara yeterli düzeyde bilgi kazandırmaktır.  

Haftalık ders planı şöyledir: 

• İslam Düşüncesi Nedir? İslam Düşüncesinin Oluşumu 

• İslam Düşüncesinin Oluşumunda Sosyal ve Politik Öncüller   

• İslam Düşüncesini Oluşturan İlimlerin (Dil, Fıkıh, Tefsir, Hadis, Tasavvuf, 

Kelam) Teşekkülü.   

• İslam Düşüncesinin Farklı Bilgi Sistemleriyle Karşılaşmaları 

• İslam Düşüncesinin teşekkül devrinde itikadi ve siyasi ekoller: Haricilik ve  

Mürcilik 

• İslam Düşüncesinde Cebir ve Hürriyet Tartışmaları: Mutezililenin Ortaya 

Çıkışı 

• Ehli Sünnet, Şia ve Ehli Hadis tartışmaları 

• Kuşatıcı Bir Anlayışı Olarak Ehli Sünnet vel Cemaat ve Günümüzdeki 

Problemleri 



 

ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 

 

Seminer Sorumlusu:  

Mustafa Tekin, M. Selman Tosun 

Haftalık Ders Saati: 2 Saat 

İletişim: 

mustafaselman42@gmail.com 

Ders Günü: Cumartesi 

 

DERS TANIMI: 

İnsan doğası gereği düşünen canlıdır. Fakat her düşünce özü gereği doğru ve yanlışa 

nispet edilebilir. Bu yüzden insanın doğru düşünmesi için aklın ilkeleri olmalıdır. Öte yandan 

düşünmenin de bilgiye nispetle doğruluk ve yanlışlık değerleri vardır. O halde aklın ilkeleri 

ile düşünmenin bilgi bakımından doğru ve yanlış değerelerini dikkate alarak yapılan faaliyete 

eleştirel düşünce ismi verilebilir. O halde eleştirel düşünmenin içe ve dışa yönelik iki imkanı 

ortaya çıkar. Bu türden düşünme biçimi içe yönelik olduğunda kişiyi yanlışlardan korur. Öte 

yandan dışa yönelik boyutu ise kişinin nazar-ı itibara aldığı fikirleri eleştirel düşünmenin 

ilkelerine nispetle değerlendirerek kişiyi yanlıştan korumasıdır. 

 

ÖĞRENME HEDEFLERİ: 

- Eleştirel düşünmenin mahiyetini öğrenilir. 

- Eleştirel düşünmenin temel kavramları öğrenilir. 

- Eleştirel düşünmenin ilkeleri öğrenilir. 

- Metinlerden hareketle eleştirel düşünmenin pratik bir biçimde kavranması  

sağlanır. 

 

DERS İÇERİĞİ: 

Ders pratik ve teori şekilde işlenir. Dersin teorik kısmında akıl, aklın ilkeleri,  

düşünme, düşünmenin ilkeleri, eleştirel düşüncenin mahiyeti, eleştirel düşüncenin  imkanları, 

eleştirel düşüncenin pratik hayattaki rolü, mantık yanlışları, mantık yanlışlarının nasıl tespit 

edilebileceği hususları işlenirken; dersin pratik kısmından ise çağdaş islam düşüncesi 

eserlerinden örneklerinden hareketle eleştirel düşüncenin imkan sahaları metinler üzerinden 

gösterilerek işlenir.  

Öğrenci teorik ve pratik olarak eleştirel düşüncenin kullanım tarzlarını görür. Klasik 

düşüncede mantık ilmi ile irtibatlı bir şekilde işlenecek derste hem klasik metinlerin imkanları 
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hem de modern ve çağdaş metinleri eleştirel düşünce perspektifinden görme imkanı sağlanmış 

olur. 

DERS İÇERİĞİ: 

• Eleştirel düşünceye giriş 

- Eleştirel düşünce kavramı nedir? 

- Eleştirel düşüncenin kullanımı. 

- Eleştirel düşüncenin tarihi. 

- Eleştirel düşüncenin imkanları 

• Mantık ilmi ve Eleştirel düşünce 

- Mantık ilminin kısa tarihi 

- Aklın ilkeleri nelerdir? 

- Düşünmenin ilkeleri nelerdir? 

- Klasik düşünce nedir? 

- Modern düşünce nedir? 

-Klasik ve modern düşüncenin farklılık, benzerlik bakımından kıyası 

• Eleştirel düşünmenin pratik uygulamaları-1 

- Ali Şeriati’nin “insanın dört zindanı” adlı eserin tahlili 

- Erich Fromm’ un “özgürlükten kaçış” adlı eserinin tahlili 

• Mantık ilminin genel mahiyeti 

- Delalet nedir? 

- Delalet türleri nelerdir? 

- Tanım ve betim teorileri üzerine 

• Eleştirel düşünmenin pratik uygulamaları-2 

- Hasan Hanefi ve M. Abid el-Cabiri’nin “ Doğu Batı Tartışmaları” isimli  

eserin tahlili 

- Jürgen Habermas’ın “İnsan Doğasının geleceği” isimli eserin tahlili 

• Mantık ilmi 

- Önerme nedir? 

- Önerme çeşitleri? 

- Kıyas nedir? 

- Kıyas şekilleri nelerdir? 

• Eleştirel düşünmenin pratik uygulamaları- 3 

- Mevlana’nın “Fihi mafih” isimli eserinin tahlili 



 

- Aldoux Huxley’in “cesur yeni dünya” isimli eserinin tahlili 

 

• Mantık Hataları ve örnekleri 

- Orta terim yanlışı - Orta terimin sonuçta tekrarlanması 

- Öncülü onaylamama yanlışı - Lafız yanlışları 

- Mana yanlışları - Ad hominem (Kişiyi hedef alma) 

- Konuyu saptırma - Otoriteye başvurma yanlışı 

• Eleştirel düşünme pratikleri- 4 

-Ivan Illich’in “ tüketim köleliği” isimli eserinin tahlili 

- Tolstoy’un “din nedir?” isimli eserinin tahlili 

 


